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Friese ljeppers slaan laat toe
Helmholt geeft sein tot aanval, schansrecord Leyenaar

HARM POSTMA

GRIJPSKERK – ‘Grootmeester’
Bart Helmholt zette de zaak in de
fierljeptweekamp tegen Holland
op scherp. Zijn secondanten
maakten het fantastisch af.

Begin rustig, niet je eigen wed-
strijd ljeppen, maar spring eerst op
safe. Zo luidde de opdracht van de
Friese coach Ate Westerhof. Daar
had Helmholt echter maling aan.
,,Ik bin net mei it team of Ate
dwaande, mar mei mysels.”

Mislukte zijn eerste poging vol-
ledig (12.39 meter), met zijn tweede
sprong (19.91) – de verste van de
dag – zette Helmholt de boel op
scherp. ,,Dat wie op it goeie mo-
mint.”

Friesland had het op dat mo-
ment nodig, want Holland leidde
verrassend. Bij de jongens moest

Sytse Bokma zijn meerdere erken-
nen in Erwin Timmerarends, die
met 16.84 liefst een meter verder
sprong. Bij de vrouwen liep het
niet en de Friese junioren keken
met nog drie van de acht ronden te
gaan tegen een forse achterstand
aan.

,,De druk stie der wol op”, erken-
de junior Age Hulder. Wanhopig
werd hij niet. ,,Ik gie telkens goed
rjocht oer, allinnich de stok moast
noch wat fierder yn it wetter.”

Uiteindelijk gaf Thewis Hobma
de Friese ploeg lucht. Hij kwam in
zijn laatste sprong tot 19.83, waar-
na de vrouwen en Hulder aan alle
Hollandse illusies een einde maak-
ten.

Hulder maakte het verlies in het
juniorenklassement (1.58 meter)
met zijn winnende afstand van
18.47 draaglijk. Anna Jet Leyenaar -
,,De sprong fan Thewis joech my

ekstra adrenaline”- en Hiske Gala-
ma zorgden er met een nieuw
schansrecord (15.61) en 15.57 voor
dat de Friezinnen met 24 centime-
ter verschil wonnen.

Traditiegetrouw maakten de se-
nioren het grote verschil. Helm-
holt c.s. sprongen 8.60 meter ver-
der dan de concurrenten. Helm-
holt: ,,Oant de fjirde sprong wie ik
allinnich mar mei mysels dwaan-
de. Mar it waard echt in wedstriid
en doe ûntstie der ek wol in ‘wyge-

foel’. Dan is it moai datst mei in
sprong it ferskil meitsje kinst.”

Hobma: ,,Dit bliuwt fansels in
yndividuele sport, mar ik hâld net
fan ferliezen en seker net fan Hol-
lân.” Hulder: ,,No witte se wer
wêr’t se stean.”

Dat wisten ze wel, zei veteraan
Theo van Kooten. ,,Die rivaliteit
leeft bij ons minder, maar dat
komt omdat wij gewoon minder
goed zijn. Wij zijn altijd underdog.
Als wij winnen dan hebben we het
feest van ons leven.”

Jaco de Groot, klassementslei-
der in Holland, zat met 19.25 nog
het dichtst op Helmholt. Van Koot-
en (42) zat er met 19.10 vlakbij. ,,In
de breedte komen we tekort. Wij
hebben een paar mannen die ne-
gentien meter springen, bij Fries-
land kunnen de beste acht dat.
Maar onze junioren wonnen van-
daag, dus we komen er aan.”

Hollanders blij
met zege bij
de junioren in
Tweekamp

Anna Jet Leyenaar in Grijpskerk op weg naar de verbetering van het schansrecord. De ljepster uit Sneek landt na 15.61 meter. FOTO NIELS DE VRIES


